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GURUPURNIMA 
Data: 29/07/69 – Ocasião: Gurupurnima - Dia do Mestre Espiritual - Local: Prasanthi Nilayam 

"Sem nenhuma inimizade contra o ser vivo; Sempre engajado em promover o bem estar de todos os 
seres; Considerando inimigo e amigo do mesmo modo" (Versos em Sânscrito) - jóias como estas 
contidas na Gita, são como conhecido por todos, indicadores da necessidade de amor universal. A Gita 
oferece tal abundância para ajudar o mundano a nadar através do oceano de tristeza. Na Gita, o Senhor 
aponta o ideal: "Faça todos os atos para Mim; torne-se Meu; seja devotado a Mim, deixando todos os 
outros apegos." 

Declarando que o homem não possuirá inimizade para com o mundo inteiro de seres vivos, a Gita está 
colocando uma lição com inestimável significado interno: que em todos os seres e mesmo nos objetos, 
há movimento e rotação, com um princípio ativo iluminador, o Divino, apropriadamente chamado de Eu 
Superior. As afirmações védicas: "Tudo isto é permeado por Deus"; "A essência interna de todos os 
seres é Ele"; "Tudo isto é Deus" - estabelecem firmemente esta profunda verdade.  

É uma ofensa contra Deus, este Divino onipresente, odiar seres vivos, prejudicá-los; o que significa dizer 
que isto é tão ruim quanto odiar e prejudicar a si mesmo - a razão é que o ofensor é tanto um ser vivo de 
Deus, assim como sua essência, tanto quanto é o ofendido. Potharaju, o clássico poeta télugo, tinha 
compreendido esta verdade; assim ele escreve no Bhagavatha: 

Conceda-me, Ó Senhor, teu rigoroso autocontrole! 
Conceda-me, Ó Senhor, a adoração de Teus pés de lótus 

A amizade daqueles que adoram teus pés de lótus 
E dá-me a compaixão, profunda, vasta, ilimitada,  
para com todos os seres em todos os mundos. 

O Amor Não Pode Ser Manchado Por Malícia ou Ódio  

Até que vocês se tornem conscientes de sua própria divindade, enquanto vocês estão conscientes de 
sua individualidade distinta - enquanto sentem que são vocês e que Deus é Deus, vocês só podem lutar 
com algumas atitudes e objetivos. Este é o estágio chamado de aspirante espiritual. Durante este 
estágio, vocês devem procuram se equipar com as qualidades mencionadas acima, amor, solidariedade 
e compaixão. Pois, sem estas, a união com Deus e a sabedoria não podem ser asseguradas. 

O amor é vital, o amor é divino. Para realizar um ato digno de ser oferecido a Deus e puro suficiente para 
ganhar Sua graça, ele tem que ser uma manifestação de amor. Quanto mais brilhante a manifestação, 
mais perto vocês estão de Deus. O amor não é afetado ou modificado por considerações de casta, credo 
ou religião; ele não pode ser manchado por inveja, malícia ou ódio. 

Preservem o amor de ser envenenado por estes males; procurem cultivar a não-aversão, sentimentos 
livres de discriminação. A base de todas as religiões, a essência de todas as escrituras, o ponto de 
encontro de todas as estradas, a inspiração de todos os indivíduos é o princípio do amor. Ele é a mais 
firme fundação para a missão de vida do homem. Ele é a luz que assegura a paz e a prosperidade 
mundial. 

Preencham todas as suas palavras com amor, preencham cada ato com amor. A palavra que emerge de 
suas línguas não perfurará como a faca, nem machucará como a flecha, nem baterá como o martelo. Ela 
tem que ser a base do néctar doce, um consolo da sabedoria vedântica, um suave caminho de flores; ela 
deve derramar paz e contentamento. 

O Amor Não Conhece Medo, Evita Falsidade 

Amor pelo amor; não o manifestem por objetos materiais ou para a realização de desejos mundanos. O 
desejo gera raiva, a raiva provoca o pecado, pois sob seu impacto, amigos são vistos como adversários. 
A raiva está no fundo de todo tipo de calamidade. Portanto, não sejam vítimas dela. Tratem todos - seja 
quem for - com a compaixão do amor, que a tudo abrange. Esta solidariedade construtiva tem que se 
tornar a reação espontânea de toda a humanidade. 

Saturem a respiração - enquanto inspiram e expiram - com amor. Saturem cada momento com amor. O 
amor não conhece medo. O amor evita falsidade. O medo arrasta o homem para a falsidade, injustiça e 
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erro. O amor não precisa de elogio; esta é a sua força. Somente aqueles que não tem amor dentro de si 
desejam recompensa e reputação. A recompensa para o amor é o próprio amor. 

Quando vocês estão ansiosos para colocar oferendas diante do Senhor, ao invés de materiais 
transitórios, deixem que sua oferenda seja amor. O amor é a verdadeira luz do amor, ele é o único 
código de conduta compreensivo. 

O amor não é mercadoria; não negociem seu preço. Deixem ele fluir puro do coração, como uma 
corrente de verdade, um rio de sabedoria. Não deixem que ele emane da cabeça, nem da língua. 
Deixem-no emergir, pleno e livre, do coração. Este é o mais elevado dever, a mais nobre religiosidade. 

Comecem o dia com amor.  
Vivam o dia com amor.  

Preencham o dia com amor.  
Passem o dia com amor.  

Terminem o dia com amor.  
Este é o caminho para Deus. 

Se vocês repetem 'Deus, Deus', mas admitem a raiva e a luxúria, o ódio e a inveja dentro de seus 
corações, não podem se elevar à divindade; vocês apenas irão esbarrar no demoníaco. 

O festival de hoje é chamado de Gurupurnima; ele é um nome cheio de significado. Purnima significa, a 
resplandecente lua cheia. Guru significa (gu - ignorância; ru - destruidor) aquele que remove a escuridão 
e a ilusão do coração e o ilumina com a elevada sabedoria. 

A Mensagem e Lição do Dia de Gurupurnima 

A lua e a mente são inter-relacionadas, como objeto e imagem. Neste dia, a lua é cheia, suave e fria, sua 
luz é fresca, agradável e pacífica. Assim, a luz da mente também tem que ser agradável e pura. Esta é a 
mensagem do dia. Isto significa dizer que no firmamento do coração, a lua é a mente. Há nuvens lá, 
densas e pesadas - os desejos sensoriais e as atividades mundanas que estragam seu contentamento à 
luz da lua. Portanto, deixem a forte brisa do amor dispersar as nuvens e dar a vocês a glória fresca da 
luz da lua. Quando a devoção brilha completa, o céu no coração torna-se uma abóbada de beleza e a 
vida é transformada em uma atraente estrada de bem-aventurança. Esta beleza de coração, esta bem-
aventurança na vida pode ser conquistada através da mente, se a lição deste dia for lembrada e 
cumprida. 

Fortalecidos pela graça de Swami, encorajados pela bênção de Swami, engajem-se na prática espiritual 
e alcancem sucesso, realizando a meta da vida. 

Publicação Original: Sathya Sai Speaks - Vol. 09 - Discurso 16 - 12/1969  


